
اإلرشاد والصحة النفسية: تخصص

عملينظريعملينظريعملينظري
إجباري جامعة2تعلم كيف تتعلم10101إجباري جامعة3*فلسطين والقضية الفلسطينية 10205إجباري جامعة3*تعلم كيف تتعلم 10101

إجباري جامعة3الثقافة اإلسالمية20206إجباري جامعة21*الحاسوب 20102إجباري جامعة3(1)اللغة العربية 20111

تخصصي إجباري3علم النفس التطوري35111إجباري جامعة3*تاريخ القدس 30104إجباري جامعة3 *(1)اللغة اإلنجليزية 30113

تخصصي إجباري3مدخل إلى التربية الخاصة45145تخصصي إجباري3علم النفس التطوري45111إجباري جامعة3*الثقافة اإلسالمية 40206

تخصصي إجباري3مبادئ اإلرشاد والصحة النفسية55170إجباري كلية3*المنهاج التربوي 55103

إجباري جامعة3*المهارات الحياتية60106تخصصي إجباري3مبادئ علم النفس63110

عملينظريعملينظريعملينظري

إجباري جامعة3فلسطين والقضية الفلسطينية10205إجباري كلية3*القياس والتقويم في التعلم والتعليم15320تخصصي إجباري3العملية اإلرشادية وبرامجها15270

تخصصي إجباري3مشكالت الطفولة والمراهقة25271تخصصي اختياري3مقرر تخصصي اختياري-2تخصصي اختياري3مقرر تخصصي اختياري-2

إجباري كلية3علم النفس التربوي35114تخصصي إجباري3أساسيات في نظريات الشخصية35275تخصصي إجباري3مشكالت الطفولة والمراهقة35271

45117
نظريات اإلرشاد والعالج النفسي 

وتطبيقاتها
تخصصي إجباري3العملية اإلرشادية وبرامجها45270تخصصي إجباري21اإلرشاد المهني45219تخصصي إجباري3

إجباري كلية3*علم النفس التربوي55114تخصصي اختياري3مقرر تخصصي اختياري-5

إجباري جامعة0العمل التطوعي60105تخصصي إجباري3اإلرشاد باللعب65215

تخصصي إجباري3*مدخل إلى التربية الخاصة5145

عملينظريعملينظريعملينظري

إجباري كلية3القياس والتقويم في التعلم والتعليم15320تخصصي إجباري3علم النفس االجتماعي13105إجباري كلية21*تكنولوجيا التعليم15300

إجباري كلية3تكنولوجيا التعليم25300إجباري كلية35300*تصميم التدريس25302تخصصي إجباري33110الصحة النفسية23339

35379
تدريب ميداني في اإلرشاد والصحة 

(1)النفسية 
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35371تخصصي إجباري

التقييم والتشخيص في اإلرشاد 

والصحة التفسية
إجباري كلية35300تصميم التدريس35302تخصصي إجباري35320

45370
قضايا أخالقية وقانونية في اإلرشاد 

والصحة النفسية
45370إجباري كلية3*مناهج البحث العلمي45303تخصصي إجباري3

قضايا أخالقية وقانونية في 

اإلرشاد والصحة النفسية
تخصصي إجباري3

55473تخصصي اختياري3مقرر تخصصي اختياري-5
تدريب ميداني في اإلرشاد والصحة 

*(2)النفسية 
تخصصي إجباري125379

عملينظريعملينظريعملينظري

تخصصي إجباري3تعديل السلوك15412تخصصي إجباري3تعديل السلوك15412تخصصي إجباري3اإلرشاد الجمعي وفنياته15471

25448
إرشاد ذوي الحاجات الخاصة 

وأسرهم
تخصصي اختياري3مقرر تخصصي اختياري*2تخصصي إجباري35170اإلضطربات النفسية25472تخصصي إجباري35145

5479تخصصي اختياري3مقرر تخصصي اختياري-
تدريب ميداني في اإلرشاد والصحة 

(3)النفسية 
12

 أو 5473

متزامن
تخصصي اختياري3مقرر تخصصي اختياري*3تخصصي إجباري

12مشروع التخرج45499تخصصي إجباري3اإلرشاد التأهيلي45374
، انهاء 5303

م. س85
تخصصي إجباري

متطلب حر3مقرر حر-5متطلب حر3مقرر حر-5
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